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a Corvin-Sótány pľojekt keretszerződés köztis mcgcgyezéssel tiirténő |ezárásáró| szó|ó
MEGÁLLAPoDÁs 4. ;Z^MťJ ľĺTuosÍľÁs,ł

mely létĘött egyrészről Budapest Főváľos VtI|. kerĺilet JrĎzsefvárosi Onkoľmányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-6,7.; tĺirzskönyvi száma: 7357|5; adószáma:
|5735715-2-42;ké:pviseletében dr. Kocsis Máté polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről a ,,CORVIN'' Ingatlanfej|esztési, Ílpítő és VárosľehabilitácĺĺĎs Zártkörtien
Műki'dő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. vII. em.;
cég1egyzékszám: 01-10-044919; ađőszźtm: 13033268.2-42; Képviseletében: Tatár Tibor
igazgatőságs tag, Földi Tiboľ igazgatőság1tag együttesen' a továbbiakban: Befektető); és

harmadrészről Rév8 Józsefuárosi RehabilitácÍós és Városfej|esztésĺ Zártkőríien Műkiidő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégtregyzékszáma 01-10-
043548,'adőszźma 12293005-2-42, statisztikai számjele: |2293005-7420,-11401, képviseli:
Pribeĺszki Szabolcs és Fernezelyi Gergely igazgatósági togok, o tovĺĺbbiakban: Rév8)
tovóhhinlĺhnn egytittcscn ,,Felek'' között az alulíľott lrelyen és id(jben.

PREAMBULUM

(A) A|éirő Felek egyezóenrógzitik,hogy azonkormanyzat, a Rév8 és a Befektető egymással
2003.július z4-énkeretszerződést kötöttek (,,Keľetszerződés''). A Keretszerződés cé|ja a
Coľvin-Sétány Projekt két fő pľogľamjĺának segítségével a városrehabilitáció
megvalósítása közösségi szereplők és a Befektető együttmfüödésével a
Keretszerződésben részletesen meghatźlrozott feltételrendszerben (,,Projekt''). A
Keretszerződést annak Felei 2005. miĺrcius 20-an kiegészítették, és egységes szerkezetbe
foglaltak (a kiegészített Keľetszerződés, a továbbiakban: ,,Kĺegészített
Keľetszerződés'').

(B) Felek egyezőenrögzitík,hogy az onkoľmányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003.
szeptember 30-án ,,Megźi|apodás vételi jog gyakorlásáľa történő kijelölésről 1. ütgm''
targytl szerzodés került a|źńrźsra, melyet a Felek 2005. mĺĺrcius 20.én szintén
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szeľződés a
továbbiakban :,,Kiegé szített Kij eltilő Szeru ődés'').

(C) Felek egyezóeĺrögzítik,hogy az onkormłányzat, aRév8, illetve a Befektető között 2OI4.
szeptembeľ 15. napjĺĺn a Kiegészített Keretszerződés és Kiegészített Kijelölő Szerződés
valamint ezen szerződések és a Projekt Dokumentumok alapjan Megállapođás jĺitt létľe a
Corvin-Sétĺĺny projekt keretszerződés kĺizös megegyezéssel történő |ezźrástnő|.
(,,Mcgállapodás'')

(D) Felek egyezoen rögzitik, hogy a Megállapo dást 20|6. június Og., 20t6. november 1 1. és
20|7. április 19. napjan közös megegyezéssel módosítottĺĺk (,,Megállapodás 1. számú
Mĺídosítása'', ,,Megállapodás 2. számú Módosítása'', ,,MegáIlapodás 3. számú
Módosítása'').

(F) Felek egyezőenrogzít1k, hogy a MegállapodásI|6. számú mellékletétképező Kĺjzterülęt
Program tekintetében meghatáro zott hatándőket módosítani kívanjfü .

deakne
Írógép
1. sz. mellékletaz 587/2017. (VII.19.). sz. VPB határozat melléklete



II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁS nĺonosÍľÁs cÉua
2.1 Felek a Preambulumban előadottakľa tekintettel módosítani kívánják a Megállapodást
(''MegáIlapodás 4. számű Mĺĺdosítása'').

III. MEGÁLLAPoDÁS MoDosÍľÁsa,

3.|. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás Vó. számú melléklet Közterület
Pľogram részét az a|ábbiak szerint módosítják (a módosítást piros betiĺvel szedett részek jelzik):



3.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennýben az onkormźnyzat a 3.1. pont szerinti
szerződéskötési határidő tekintetében késedelembe esik, a késedelemre a Megállapodás 3.36.
pont szerinti szabály vonatkozik.

3.3. onkormányzat kötelezettségét képezi a fenti 3.1. pont szerinti hatłáridők módosításĺíra
tekintettel a Kĺjzterĺ.ilet Programhoz kapcsoló engedélyek |ejárta esetén az engedélyek
meghosszabbítása illetve a szüksége s hozzź$źrulások beszerzése.

3.4. A Megállapođás V6. sziímú melléklete a jelen Megállapodás 4. szźrfilMódosítása 1. sziĺmú
mellékletét kepező Il 6. szźmtmellékletre módosul.

3.5. A Befektető a jelen Megállapodás 4. számű Módosítása 2. számű mellékletét képező rajzon
elmaradó tételként szereplő Tömő utca sĺáľga színnel jelölt szakasza tekintetében a Ptk. o:sbo E
a|apján a jelen pont szerinti közeľdekű kĺite1ezettségvá||a|ást teszi. Befektető vźila|ja ezen
szakasz alépítményének és burkolatanak a Megállapodás I/6. szémű melléklete fielen 4. szźrrÍl
Megállapodás Módosítás 1. szátmű melléklete) szerinti miĺszaki taľtalomnak megfelelő (kockakő
buľkolat elszállítása, új aszfalt és beton pá|yaszerkezet építés meglévő ťotdmunkĺíra, meglévő
szegé|y újraépítése, járđa aszfa|t burkolat cseréje, köni|áýtźls kiépítése) megęítését legkésőbb
20|8. december 3I. napjáig. onkormrínyzatklje|enti, hogy az ehhez szfüséges tulajdđnosi és
egyéb, önkormanyzat á|ta| kiadható hozzájáru|źtsokat Befektető kéľésére haladéktalanui megadja.

Iv. EGYEB RENDELKEZÉSEK

4.|. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyaÍ jog alapjan
érvénýelen, jogszabźt|ysértő vagy bíľói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen lvíegállapódás
módosítás csak a jogszabá|ynak ellentmondó, érvénýelen, illetve bíľói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénýelenné, és mindez nem éľinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és
hatá|yát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénýelen ľendelkezés hiĺánýában
éľtelmezhetetlenné, vagy érthetetlęnné vźina. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az át|áthatő
szervezetnek a neĺnzęti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdésének 1.
pontjában foglalt meghatarozásźú, és a nemzeti vagyonľól szóló 2O|I. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő át|áthatő szersłezetnek minőstil.

4.2. Szerzł\dő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem
érintett részei vá|tozat|arl tartalommal maradnak hatályban és érvénvben.

4.3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormrĺnyzat ř'#j. testÍilete ľ'frJ számú
hatźrozatával adott fe|hata|mazást a jelen Megállapodás módosít ás a|áirására.



4.4. Szerződo felek jelen Megállapodás módosítást, mint ĺŁleti akaratukkal mindenben
megegy ezőt jőv źhagy óIag irtźk a|á.

Budapest, 2017. rł{

Budapest Józsefváľosĺ onkormányzat 
',CoRvIN'' 

Ingatlanfejlesztési, Építő és
Dr. Kocsis Máté polgiĺrmester VárosrehabĺIitácĺós Zártkőrťlen MÍĺkiidő

Részvénytáľsaság
Tatar Tibor igazgatőság tag
Ftildi Tibor igazgatősági tag

Fedezet:

Rév8 Jrózsefváľosĺ Rehabilĺtációs és
Városfejlesztési Zrt.

igazgatőság1 tagok

dáfum: Budapest, 2017. ľ'Wi' ...
PénzĹigyi leg ellenj egyzem :

Pĺáris Gyulríné
gazdaság1vęzetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimrĺn Edina jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

Melléklet:
1. számú melléklet: U6. szźlműmelléklet
Z.számű' melléklet: Tömő utca elmaradó tétel és közérdekiĺ kötelezettségvállalással érintett

szakasza



Mcglĺ||apodás |ĺ6. számú nc||ćklct - KłlztcľĺlItt |'rogrĺnl

Közterü|ct / szäkäszhillńr Mcgvłlósu|ás
slá1 uszä

Szczót|és szcrin(i
llcruházíl

Mtľvtr|ósĺĺńs
hĺľllhlĺzń|q

Mcgicgyzćs

:lltó uĺca / PÍáter utca - U||ői lil Illc8Valóstlh onkonrrátlyzĺtĺ ltc|bhlĆl(l '|.cIcp0|ćsrcnĺlczĺ!si

Szerzödćs ll.
(isfa|udy utca / PÍáter ulca - Ul|ói til nrcgvalósulI onkoĺnányzzl I}cĺLktclŐ 'I.clcp0|ésrcndczćsi

Szczldés ll.
Vajdahunyad utca / PÍáleÍ ulca - U||iii ťll nlcgvaIósult onkorntányzaĺ I}cĺbktctťĺ 'ItIcpil|ćsrcndczćsi

Sz'erzödćs lI'
Prálcr utca / Józsefkörút - Fuló t|ĺca nlegva|ósuIt oDkonnányzaĺ Ilcl'cklct(t

.l.clcp0lésrendezćsi

szerzŐdés II.

]oruin sétány / Futó utca - NaL).ĺcn]plon] uĺca mcgvalósult onkomlányzt Corvill Sćtány Kíi

{agýemplom utca / Práter utca - TÖn)ő ulca nlcgva|ósuIt onkományzaĺ Coruin Sćĺány K')

Corvin sétány / Nag1ĺtemp|om t|lca - Leonardo da
Vinci utca

ncgva|ósult tnkormányzat Bcfcklctő KÖzéľdeků kÖteIezetlség
vállalás

Tömö utca / Nagytemp|om utca - L€onaÍdo da
Vinci utca

megvalósult Önkományzat onkom]ány7át

Nagýemplom utca / Ttmó utca - U||ói úl megvaIósuIt tnkományzaÍ Ônkornányzaĺ

PÍáter utca /Futó utca - Szigony u'l, út ésjárda
felÜleten aszfalt burko|at cseréje, a szükséBes
kiegészĺtő munkákkal,meglévő szegéIy
újÍaépítése, vízelvezetési hibák lokális
megoldásą meglévő kÖzvilágításhá|ózat szükség
szerínti cseréje, kiegészĺtése

2018.12.31. azzal,
ho8ľ a közbeszeuési

e|járás alapjáĺ a
vá'|lalkozási szeÍződés

megkÖtésre kertl|
20|7.|2'31' napjáig

Önkormányzat onkom]ányzal Lezárási szenódés szeĺinĺ
tnkormánvat beruház

Práter utca (Bókay - szigony utca kÖzötĺ
páratlan olda| i járdasza}<asz)

megvalósu|t Önkományzal onkormányzal Lezáĺási szerzödés szeĺinl
ÖnkormáÍtvzat beruház

Leonardo da Vinci utca / Práter utca - Ül|ói út.

kockakő buĺkolat elszálítása, új aszfďt és beton
pályaszerkezet építés meglévö ftldmunkáĺa'
meglévő szegéIy újraépítése, járda aszfalt
burkolat cseréje, közvilágĺtfu kiépĺtése

20|8'1f.3| ' żżf^|,

hogy a közbeszerzésí
eljárás alapján a

vállalkozási szerzódés
megkÖtésre keril|

20|7 '12.31. napjáig

onkormányzal onkomtányzat Lezáĺási szeződés szeńnĺ
tnkormányzat beruház

Bókay János utca / PÍáter utca. TÖmő utca,
kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton
páJyaszerkezet épĺtés meglévó földmunkáĺa,
meglévő szegély újraépÍtése, jáÍda aszfalt

burkolat cseréje , kÖzvilágĺtás kiépĺtése azzáI'
hogl e|maradó tétel a Bókay János utca a 3.

Számú Megá||apodás MódosÍtás 2. sámú
me|Ié|detét képuő rajzon zöld szĺnnel jelölt
terlllete

megvalósult tnkormányzat onkormányzat L,ezáĺási szeľzódés szerint
tnkormányzat beruház

TÖmő utca / Ijonaĺdo da Vinci uta - szigony
utcą kockakő buÍkolat elszálĺtásą új aszfa|t és

beton pá]yaszerkezet építés meg|évő

fö|dmunkárą meglévö szegély újraépĺtése, jáÍda

aszfalt burkolat cseréje, kräilágíÍás kiépítés a
Nagýemplom utcätől. azza]' hogy elmaradó tétel
a Tömő u. jelen 4. Számú Megállapodfu
Módosítás 2. sámú mellékletét képező ĺajzon
zÖld szĺnnel jelÖlt területe

2018-12.31- azzal,
hogy a közbeszeĺzési

eljárás alapján a
váIlalkozási szerzôdés

megkÖtésre kertil
20|7 '12'3|. napjáig

onkormányzat onkományzÍ Lezáĺási szerződés szerint
Tnkormányzat beruház

Cowin sétány / LeonaÍdo da Vinci uta . Bókay
János utca (beleértve a megvďósult corvin
sétány II. szakasz közti átvezetést a Leonardo da
Vinci utcán keresztül), sétány díszburkolat'
nÖvénytelepĺtés' utcabútorok, közvilágítás, a
beépített tÖmbÖk felé eső 6-6 méter széles sávbaĺ
ídeiglenes burkolat az I. és ]I. sétányszakasz
koncepciójának' myaghasznäatának
megfeleIően

zv t t. tf-5 t. azzal,
hogy a kÖzbeszeľzési

eljáĺás alapján a
vá|lalkozási szeľződés

megkÖtésre kerĺll
20|7.06.30. napjáig

onkományzat onkormányzaĺ Lezáĺási szerzödés szerint
tnkormrĺĺryzat beruház

jzigony utca / Práter utca - Tömó utca, útfelü|et
avítás' új szegély épĺtés' jáÍdaépĺtés, kÖzvilágítás
!pítés

megva]ósu|t Önkormányzat Onkormifuryzat Lezárási szerződés szerint
tnkormányzat beruház

jzigony utca / TÖmö utca - Ul|ői út tnkormányzat Lezárási szeľződés szerint
Befektető e|tekint

ľtmô utca / szigony utca - Balassa utca onkományzat Lezáĺási szerzödés szerint
Befektetö eltekint

Bďassa utca / TÖmö utca - ADáthv István utca onkormányzat Lezáĺási szerzödés szerinl
Befektető €ltekint

Ąpáthy ]stván utca / Balassa utca - Bókay János
úca

tnkormĺányzat Lezáĺiísi szerzödés szerint
Befektetö eltekint

3ókay János utca / Tömő utca - ÜI|ői út Onkormfuyzat Lezáĺási szeľződés szerinl
Befektető eItekint
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